
UCHWAŁA NR XXXV/240/22 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 28 października 2022 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/186/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 18 października 2021 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Cielądz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022  r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, poz. 935, 
poz. 1116, poz. 1700, poz. 1730) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Cielądz, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/186/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 
18 października 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4980) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji mentora* przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości 100,00 zł. 

* przez mentora rozumie się także opiekuna stażu nauczyciela, który rozpoczął staż przed 
dniem 01.09.2022 r. (jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2027 r.).”; 

2) w § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród nie wchodzi do podstawy wymiaru 
wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń.”; 

3) w § 10 ust 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w uzasadnionych przypadkach w innym czasie za zgodą Wójta.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 roku. 

   

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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UZASADNIENIE 

W związku z ogłoszeniem przepisów zmieniających ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela konieczne jest wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz, wprowadzając dodatek funkcyjny dla 

mentora z mocą obowiązującą od początku roku szkolnego 2022/2023 oraz zmian dotyczących 

bieżącej działalności placówek oświatowych.  

Wprowadzenie niniejszej uchwały z mocą wsteczną jest zgodne z art. 5 ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w 

którym ustawodawca wskazał możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy 

obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

W związku z tym, iż niniejsza uchwała dotyczy przyznania określonych praw np. podwyższenie 

wysokości dodatku, jej obowiązywanie z mocą wsteczną jest prawidłowe. 

Dlatego też podjęcie powyższej uchwały uważa się za zasadne. 
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